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Guvernul
Tudose
se joacã
periculos cu
finanþele þãrii!

ANALIZÃ

de Cosmin Pretorian

D

upã ce a schimbat programele de guvernare
precum navetistul trenurile, alianþa de guvernare jongleazã periculos cu finanþele
þãrii în dorinþa de a-ºi satisface
bazinul electoral. Inventeazã
peste noapte noi modificãri la
Codul Fiscal, smulgând din bugetele privaþilor sume importante de bani pe care, ºmechereºte,
le oferã cadou unei importante
pãrþi a bugetarilor, transformând brusc o economie bazatã
în principal pe servicii ºi producþie într-una axatã pe consum. Evident, dezechilibrele
astfel create genereazã unul dintre cele mai perverse efecte pe
termen lung: o inflaþie într-o
continuã creºtere care va diminua pe termen mediu puterea de
cumpãrare a românului.

Una promitem,
alta „fumãm“
Primul semn real cã Partidul
Social Democrat se va îndepãrta de ceea ce a promis în campania electoralã a apãrut în momentul învestirii cabinetului
Tudose. Atunci, programul de
guvernare propus iniþial a fost
modificat masiv în pãrþile esenþiale, încercându-se de o manierã disperatã de a se acoperi
gãurile bugetare cãscate ca urmare a creºterii bruºte ºi semnificative a salariilor bugetarilor ºi a pensiilor. Dupã doar o
lunã, a apãrut brusc o modificare a Codului Fiscal, cu aplicabilitate imediatã, chiar dacã
total ilegal. Firmelor care au
angajaþi cu fracþiuni de normã
întreagã li s-a impus sã plãteascã taxele cãtre stat la nivelul
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Profitând de letargia specificã vacanþelor de
varã, guvernanþii noºtri au purces la modificat
de zor Codul Fiscal. Miºcarea premierului din
umbrã al României, Liviu Dragnea, a prins pe
picior greºit chiar ºi opoziþia liberalã, surdomutã la zbaterile economice prin care trece
þara. Aºa se face cã, fãrã absolut nicio piedicã,
peste noapte, încãlcând legea, cabinetul Tudose inventeazã noi biruri sau le mãreºte pe cele
deja existente, în timp ce, pe de altã parte,
îndeasã în buzunarele bugetarilor creºteri
salariale fãrã precedent în ultimii 15 ani.
unei norme întregi. Cu alte cuvinte, ca patron, chiar dacã angajatul tãu va lucra douã ore pe
zi sau opt, la stat vei da fix aceeaºi sumã de bani. „Sunt prea
multe contracte de muncã cu
normã fracþionatã, existã un furt
aici“, s-a spus, de parcã nu ar fi
menirea statului, prin instituþiile pe care le patroneazã, sã descopere ºi sã pedepseascã aceste
ilegalitãþi. Pe acelaºi principiu,
poate cã n-ar strica sã lise anuleze românilor toate permisele
de conducere, pentru cã, în ultimii ani, numãrul accidentelor
rutiere cu victime a crescut exponenþial. Opoziþia, firavã la
propriu ºi la figurat, a încercat
sã se opunã, însã fãrã sorþi de
izbândã.

Guvernanþii ignorã
cu bunã ºtiinþã
legile pe care ei
înºiºi le-au votat
La începutul acestei sãptãmâni, din neant, s-a aflat cã guvernanþii pun la cale încã o modificare a Codului Fiscal: mãrirea accizelor pe combustibili.
Propunerea ar fi de creºtere cu
zece procente, specialiºtii

În ciuda faptului cã, ori de câte ori a avut
ocazia, conducerea Companiei de Apã „Oltenia“ a încercat sã minimalizeze importanþa
taxei pentru apa meteoricã pentru bugetul
societãþii, taxã pe care persoanele juridice
sunt obligate sã o plãteascã, fie cã plouã, fie
cã nu, realitatea este cu totul alta. Astfel,
doar în 2016, CAO a facturat apã de ploaie în
valoare de 4,33 de milioane de lei - aproape
un milion de euro, ceea ce reprezintã puþin
peste 31% din profitul înregistrat. Pentru cã,
indiferent de explicaþiile cu care încearcã sã
justifice menþinerea acestei taxe, încasãrile
din apa de ploaie sunt profit 100%.
de Dan Olteanu

S

e învolbureazã reacþiile în ceea ce priveºte taxa pentru apa
meteoricã încasatã de Compania de Apã „Oltenia“. Astfel, dupã ce, în urmã cu o
lunã, Indiscret în Oltenia a
publicat un articol în care trãgea un semnal de alarmã cu
privire la aberaþiile descoperite de mai mulþi craioveni proprietari ai unor firme - în

facturile aferente lunii iunie
emise de CAO, obligaþi sã achite zeci de metri cubi de apã de
ploaie într-o lunã fãrã precipitaþii, subiectul a fost preluat de
consilierii locali ai PNL, care au
solicitat mai multe informaþii
conducerii societãþii. Aºa a ieºit la ivealã motivul pentru care
conducerea CAO þine cu dinþii
de aceastã taxã, vãzutã de cei
mai mulþi doar o formã de a
stoarce bani.

exemplificând cã fiecare dintre
români va plãti cu aproximativ
50 de bani mai mult pe un litru
de benzinã sau motorinã. Evident, aceastã creºtere semnificativa a accizelor va atrage dupã
sine o majorare a tuturor preþurilor, fie cã vorbim despre mâncare, îmbrãcãminte sau servicii,
ºi va fi suportatã, ca întotdeauna, de bugetul românului de
rând, indiferent cã este angajat
la stat sau în sistem privat. Pentru a îndulci realitatea crudã,
imediat coaliþia de guvernare a
subliniat cã se va scoate impozitul pe dividende, ca ºi cum
aceastã mãsurã ar miºca din temelii întreaga economie.
Cele douã exemple de modificare a Codului Fiscal exemplificate mai sus sunt absolut ilegale deoarece temenul lor de
aplicare este unul mai scurt de
ºase luni. Acest lucru nu pare a
deranja pe nimeni, batjocorirea
legilor chiar de cãtre cei care leau fãcut devenind de ani buni
un sport naþional. Din pãcate,
dispreþul faþã de lege se propagã exponenþial în societate, românul de rând întrebându-se,
firesc, de ce ar trebui sã facã
altfel decât cei pe care i-a ales
sã îi conducã.
www.indiscret.ro
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Profitul CAO –
30% apã de ploaie
Un milion de euro
picat din cer în 2016
Într-un rãspuns la o interpelare depusã de consilierul Doru
Câplea, conducerea Companiei
de Apã „Oltenia“ recunoaºte cã
suma facturatã firmelor craiovene în 2016 a fost de 4,33 de
milioane de lei, adicã puþin sub
un milion de euro. În încercarea de a minimaliza suma, reprezentanþii CAO au þinut sã
specifice cã „taxa meteoricã a
reprezentat doar 4,73% din totalul producþiei facturate“, adicã apã, canal ºi apa meteoricã
la un loc. Diferenþa este însã cã,
în vreme ce pentru a putea furniza apã clienþilor, compania
înregistreazã anumite costuri,
apa de ploaie este un fenomen
natural la fel de „costisitor“ precum adierea vântului. Asta înseamnã cã, din vreme ce societatea nu cheltuieºte nimic pentru a o produce ºi livra craiovenilor, apa de ploaie genereazã
profit 100% pentru companie.
Cu alte cuvinte, deºi reprezintã
doar 4,73% din totatul producþiei facturate, apa meteoricã este
responsabilã pentru 31,2% din
profitul societãþii.

Justificarea CAO
nu are logicã
Pentru cei ce nu ºtiu, Compania de Apã „Oltenia“ are ºi o
explicaþie pentru care «trebuie»
sã existe aceastã taxã pentru apa
meteoricã. Ea se poate gãsi foarte uºor chiar pe site-ul societãþii, acolo de unde aflã cã „apele
pluviale (meteorice) ºi de suprafaþã din intravilanul localitãþilor se evacueazã prin reþeaua
publicã de canalizare. Ele constituie o mare problemã în zonele urbane deoarece sunt mai
mult decât niºte simple ape de
ºiroire încãrcate cu suspensii…
De pe strãzi ele se încarcã cu
reziduuri petroliere ºi de uleiuri,
plumb de la combustibili, particule din abrazarea cauciucurilor ºi discurilor de frânã ale automobilelor etc. ºi, deci, sunt
suficient de poluate încât sã
afecteze reþeaua publicã de canalizare ºi sã necesite epurare
www.indiscret.ro

în staþia de epurare la fel ca celelalte ape uzate“. Presupunând
cã lucrurile ar sta chiar aºa, iar
ploile ar aduna „reziduuri petroliere ºi de uleiuri, plumb de la
combustibili, particule din abrazarea cauciucurilor ºi discurilor
de frânã ale automobilelor“ de
pe strãzile oraºului, nu înþelegem ce vinã au în toatã aceastã
ecuaþie firmele craiovene? De ce
trebuie sancþionate societãþile
pentru faptul cã existã maºini pe
strãzi? Le aparþin aceste strãzi?
Evident cã nu. Dacã ar trebui
totuºi sã batã la uºa cuiva, conducerea CAO ar trebui, urmând
logica propriei sale explicaþii, sã
batã la uºa municipalitãþii, proprietara strãzilor încãrcate de
particule. Chiar ºi o taxã pentru
posesorii de autoturisme, cele
care lasã „reziduuri petroliere ºi
de uleiuri“, ar avea mai multã
logicã decât taxarea firmelor,
care nu au altã vinã decât aceea
cã sunt privite drept „vaci bune
de muls“.

Câplea:
„Opriþi taxarea
nejustificatã!“
Iniþiatorul interpelãrii menþionate mai sus, consilierul local
Doru Câplea (PNL), considerã
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DEZVÃLUIRI

cã taxarea firmelor este abuzivã ºi spune cã la urmãtoarea
ºedinþã a Consiliului Local Craiova va solicita eliminarea ei.
„Dupã ce la ºedinþa din luna
iulie am cerut Executivului prezentarea unei situaþii din care sã
rezulte care este valoarea taxei
pe apa meteoricã pe care Compania de Apã o percepe aberant
ºi nejustificat de la firmele craiovene, iatã cã am primit ºi rãspunsul. Aproape un milion de
euro a strâns Compania de Apã
Oltenia numai anul trecut de la
firmele craiovene pentru simplul fapt cã afarã plouã. La urmãtoarea ºedinþã voi solicita
eliminarea acestei taxe, mai ales
cã acum avem ºi datele financiare care ne aratã cã acest lucru este posibil. Premierile nesimþite de la Compania de Apã
trebuie sã înceteze! Nu vãd rostul acordãrii unor prime de
12.000 de lei pentru «managementul performant al companiei», în condiþiile în care la
aproape fiecare ploaie mai însemnatã oraºul se transformã
într-o micã Veneþie, iar, dupã
cum observãm, taxa abuzivã
aplicatã firmelor craiovene reprezintã nu mai puþin de 30%
din profitul total al societãþii!“,
a declarat Câplea.

O taxã aberantã

Doru Câplea

Trebuie amintit cã, în 2014,
CL Craiova a fost la un pas sã
decidã eliminarea taxei pentru
apa meteoricã din facturile emise de Compania de Apã „Oltenia“. Numai cã, deºi planul propus de primarul de la acea vreme, Lia Olguþa Vasilescu, includea ºi persoanele juridice, conducerea CAO a insistat cã eliminarea în totalitate a taxei ar
crea mari dificultãþi financiare
pentru societate, care trecuse
razant pe lângã insolvenþã. Aºa
se face cã, pânã la urmã, taxa a
fost eliminatã din facturile persoanelor fizice, dar a rãmas în
facturile societãþilor. Printre ele
nu se numãrã însã ºi SC Compania de Apã Oltenia SA. Probabil cã în curtea lor nu plouã
niciodatã...
Costel Mitriþã
9 - 15 august 2017
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”Prefectul judeþului Vâlcea,
domnul Florian Marin, convoacã marþi, 8 august 2017, începând cu ora 14:00, în ºedinþã
extraordinarã, Comitetul Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã

Autoritãþile judeþului Vâlcea încearcã, ºi în
acest an, sã stopeze invazia animalelor sãlbatice asupra culturilor agricole din mai multe
localitãþi. Prefectul Florian Marin a convocat
pentru marþi, 8 august, o ºedinþã extraordinarã
a Comitetului Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã Vâlcea, iar preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea, Constantin Rãdulescu, a anunþat
pentru miercuri, 9 august, o întâlnire cu factorii
responsabili în scopul depistãrii soluþiilor la
aceastã situaþie.
Vâlcea, la sediul Instituþiei Prefectului, judeþul Vâlcea. Principalul punct pe ordinea de zi va
fi „Identificarea unor soluþii legale pentru limitarea pagubelor
produse în gospodãriile populaþiei ºi asupra culturilor agricole de cãtre speciile de faunã
salbaticã de interes cinegetic
(porci mistreþi)”.
Materialul va fi prezentat de
inspectorul ºef al Gãrzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, domnul
Gheorghe Poenaru, ºi de directorul Direcþiei Judeþene pentru
Agriculturã Vâlcea, domnul
Marin Cernãtescu”, a anunþat
Prefectura Vâlcea.
Preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea, Constantin Rãdulescu, a declarat cã pe 9 august, ora 10, se va întâlni cu reprezentanþii DSVSA Vâlcea,
responsabilii Gãrzii Forestiere
ºi gestionarii celor 47 de fonduri cinegetice, existente la ni-

velul judeþului, pentru depistarea soluþiilor la aceastã situaþie.
”Scopul acestei întâlniri este
acela de a gãsi soluþii în vederea diminuãrii efectivelor de
mistreþi, iar în situaþia în care
acestea nu vor da rezultatele
aºteptate, în funcþie de gradul de
pericol, se va analiza oportunitatea convocãrii Comitetului Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã pentru a dispune mãsurile legale care se impun în acest caz”,
a spus preºedintele CJ Vâlcea.
În ultimii ani, migraþia mistreþilor din alte fonduri cinegetice ºi creºterea numãrului de
ºacali ºi de vulpi - ultimele cunoscute ca principali vectori de
rãspândire a rabiei - creeazã
mari probleme, cu precãdere în
sudul judeþului Vâlcea. Guºoeni, Fârtãþeºti, Mãciuca, Roºiile, Stãneºti, Lungeºti ºi Prundeni sunt doar câteva dintre localitãþile afectate.

Se cere
modificarea legii
Recent, la iniþiativa deputatului PSD, Daniela Oteºanu, a
avut loc la Prefectura Vâlcea o
întâlnire cu edilii localitãþilor
afectate de distrugerile provocate de porcii mistreþi, cu gestionarii fondurilor de vânãtoare, dar ºi cu cei ai instituþiilor
cu atribuþiuni în domeniu. Din
discuþii, a rezultat necesitatea
unor modificãri legislative, întrucât actul juridic ce reglementeazã acest domeniu este depãºit ºi creeazã probleme atât proprietarilor de teren, cât ºi primarilor.
(D.I.)

Publicitate

Închiriez spaþiu comercial de 145 mp interior +1
loc parcare + teren în faþã (80 mp terasã) în Rm.
Vâlcea, pe B-dul Dem Rãdulescu, nr 8.
Spaþiul dispune de o deschidere la strada principalã, închis cu tâmplãrie PVC cu geamuri termopan ºi dotãri precum încãlzire în podea, coº ºi
tubulaturã pânã deasupra blocului, trase fire
pentru panouri solare, alimentare cu apã, canalizare, grupuri sanitare delimitate, curent electric
trifazic, acces secundar, centralã termicã, pretabil
pentru orice tip de activitate.
Cost închiriere lunar 1.000 EURO.
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În staþiunea Bãile
Olãneºti, din judeþul
Vâlcea, a fost reautorizatã construcþia celei
mai mari clinici balneare private din þarã.
Investiþia, demaratã în
urmã cu zece ani,
aparþine familiei Maria
ºi Ion Tudor, aflaþi în
topul celor mai bogaþi
români.

de Marielena Popa

R

ecent, Primãria Bãile
Olãneºti a eliberat Societãþii Comerciale
Olãneºti Riviera SA o nouã autorizaþie de construcþie pentru
Clinica balnearã medicalã de
recuperare ºi refacere în regim
hotelier de 4 stele. Lucrãrile au
început în anul 2007, cu termen
de execuþie 24 de luni. Însã, în
urmã cu aproximativ ºapte ani,
ºantierul a fost închis din moti-

ve economice, iar clãdirea,
aproape finalizatã, a rãmas în
conservare. În prezent, tot ce
poate oferi este imaginea unei
construcþii imense, obturatã de
buruieni pe mãsurã ºi, eventual,
ceva momente de reflecþie. În
Bãile Olãneºti, familia Tudor
este ºi concesionarul izvoarelor
medicale minerale, precum ºi
proprietarul Hotelului Olãneºti.
La Râmnicu Vâlcea, Ion ºi Maria Tudor mai deþin Hotelul Alutus, pe care în prezent îl reno-

5

veazã, iar în Mamaia, hotelul
Riviera. Cei doi sunt ºi proprietarii Uzinei Mecanice Râmnicu
Vâlcea, achiziþionatã în anii
2000.

Avere de 9 milioane
de euro ºi reversul
Cu o avere estimatã la 9 milioane de euro, familia Tudor figureazã, de ani buni, în topul
celor mai bogaþi români. Afacerile au însã ºi revers uneori. Anul

ADMINISTRAÞIE
trecut, Maria Tudor ºi cele douã
fiice ale sale s-au aflat, timp de
o lunã, sub control judiciar, fiind suspectate de evaziune fiscalã ºi spãlare de bani. Procurorii au estimat atunci un prejudiciu de 10 milioane de euro.
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Olãneºti: Cea mai mare
clinicã balnearã din þarã
iese din buruieni
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

ACTUALITATE

5 milioane de români
pe fãraº
n atenþia guvernanþilor
care întorc alene paginile
statisticii ºi se fac a nu pricepe. Sau, mai grav, ignorã
evidenþa. Maeºtri cioplitori în
virgule ºi procente care nu mai
sperie nici musca. Din cele
puþin peste 5 milioane de pensionari, 4 milioane au cupoane sub 1.000 de lei! Cei cu
pensii de peste 1.000 de lei,
sensibil diferenþiate, dar care
se topesc în acelaºi coº al nevoilor zilnice, nu se îndepãrteazã prea mult de batjocurã.
Auzit-aþi? Sunt 5 milioane ºi
trãiesc în România. Dar, pentru cã se trece cu baiþul bugetofag peste vechile state de platã, 5 milioane de români sunt
aruncate pe fãraº. Bun! Noua
putere politicã PSD-ALDE,
dând cep promisiunilor electorale, s-a gândit sã ne îmbunãtãþeascã viaþa prin majorarea
gâlgâitoare a salariilor. Pe întinsul þãrii care, dupã Revoluþie, a avut trei preºedinþi, unul
mai breaz decât celãlalt, ºi 17
prim-miniºtri, toþi o apã ºi-un
pãmânt, nivelul de trai coborâse în bernã. O ruºine naþionalã! A-l compara cu nivelul
de trai din celelalte þãri membre sau nemembre ale Uniunii
Europene înseamnã pierdere
de timp. Deci, bravo PSDALDE pentru ideea mãreaþã de
a ne scoate din fundul Europei. Dar, însã, totuºi!... Ca ºi
în cazul chirurgului când operaþia îi reuºeºte, dar pacientul
e mort, legea salarizãrii unitare induce inechitãþi ºi stupizenii greu de acceptat. Stai ºi te

Î

miri cum e posibil ca un primar sã încaseze o leafã superioarã preºedintelui þãrii. Iar
dacã preºedintele e unul singur, primari de comunã, de
oraº sau de municipiu sunt cu
duiumul. În acelaºi timp, s-a
adâncit falia sistemicã dintre
stat ºi privat doar pentru cã
primul încaseazã taxe ºi impozite, iar al doilea alimenteazã
cu asupra de mãsurã, vezi salariile brute. România a devenit o imensã plãcintã din care
se taie hãlci pantagruelice de
bunãstare ºi prosperitate ca la
nebuni. România nu e Franþa,
dar uite cã are ºi ea lamborghinii ei. Nu e Italia, dar se mândreºte cu o corupþie endemicã
ºi cu un stat eminamente mafiot, a spus-o un fost preºedinte ºi prestigitator în materie.
Poate suporta sistemul atât
dezmãþ birocratic ºi atâta sete
elefantinã de înavuþire? Cum
sã nu! Împrumutându-se de la
cei deºtepþi. Pânã când? Nu
mai umblãm la cifre, le are sub
nas fiecare muritor de rând, ca
ºi eternele sugative cu burtã.
Primul dintre sisteme care s-a
cocoºat deja este (secretul lui
Polichinelle!) chiar cel al pensiilor, de la cele ridicole la cele
speciale sau nesimþite, cã bine
le zice. De vinã însã nu e profitorul, ci statul în carne ºi oase
care îl promoveazã. Asta-i
bunã! Cei cu puþin peste 5 milioane de pensionari, luaþi pe
sus de explozia preþurilor ºi a
costurilor de toate felurile, sunt
ameninþaþi în cãdere cã li se ia
de sub fund ºi fãraºul.
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Zeci de gorjeni, interesaþi de construirea
pensiunilor turistice
pe bani europeni
Zeci de gorjeni, dintre care cei mai mulþi stabiliþi în zonele muntoase, au luat în calcul construirea unor agropensiuni cu fonduri europene. Fie cã au luat-o de la zero cu locaþia, fie cã
au optat pentru modificarea unor clãdiri deja
existente, aproximativ 80 de familii din Gorj vor
sã beneficieze de programele de finanþare
aflate în curs de derulare.
de Octavia Hantea

P

ersoanele interesate de
aceste proiecte au mizat
pe zona unde au deja un
teren sau o casã, fiind convinºi
cã turiºtii nu vor întârzia sã aparã. Cele mai multe solicitãri în
vederea construirii agropensiunilor, de la începutul anului
pânã în prezent, au venit din
Baia de Fier, urmând Crasna,
Polovragi, Novaci, Runcu, Peºtiºani, Drãguþeºti, Vãgiuleºti,
Târgu Jiu, Arcani, Stãneºti, Leleºti, Turcineºti, Sãcelu sau
Bumbeºti Piþic.

Condiþii stabilite
de la bun început
Conform cerinþelor, aceste
pensiuni trebuie sã îndeplineascã anumite condiþii pentru ca
solicitantul sã obþinã finanþarea
nerambursabilã. Conform Ordinului Autoritãþii Naþionale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013,
pensiunea agroturisticã este „o
structurã de primire turisticã,

având o capacitate de cazare de
pânã la 8 camere, funcþionând
în locuinþele cetãþenilor sau în
clãdire independentã, care asigurã în spaþii special amenajate
cazarea turiºtilor ºi condiþiile de
pregãtire ºi servire a mesei, precum ºi posibilitatea participãrii
la activitãþi gospodãreºti sau
meºteºugãreºti”. Terenul pe
care se ridicã o pensiune turisticã trebuie sã aibã minimum
1.000 mp, iar locaþia sã primeascã între una ºi cinci margarete,
în funcþie de suprafaþã ºi dotãri.

70.000 de euro
Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã 2014 – 2020
(PNDR) pune la dispoziþia celor interesaþi douã tipuri de finanþãri nerambursabile pentru
înfiinþarea unor pensiuni agroturistice. Este vorba de submãsurile 6.2 ºi 6.4. Nu au fost
anunþate termene pentru lansarea acestor mãsuri de finanþare,
termenul aºteptat fiind în prima
jumãtate a anului. Prin interme-

diul PNDR 6.2, solicitanþii pot
solicita o finanþare de 70.000 de
euro pentru înfiinþarea unei pensiuni agroturistice, cu respectarea urmãtoarelor condiþii: solicitantul de sprijin financiar trebuie sã fie organizat cel puþin
ca persoanã fizicã autorizatã,
fiind acceptate inclusiv întreprinderile înfiinþate în anul depunerii cererilor de finanþare;
fiind o mãsurã de finanþare destinatã spaþiului rural, agricultorii sunt încurajaþi sã îºi diversifice activitatea, astfel cã ei vor
primi un punctaj superior; sunt
sprijinite investiþiile în acele
comune în care existã un potenþial turistic ridicat, conform unui
tabel disponibil pe site-ul finanþatorului; orice cheltuialã pe
care solicitantul o considerã
necesarã proiectului sãu este
eligibilã. Astfel, ajutorul nerambursabil poate fi folosit pentru:
construcþia clãdirii, dotarea cu
mobilier ºi echipamente, plata
salariilor ºi a contribuþiilor sociale, participarea la târguri de
profil, realizarea unui site de
prezentare, achiziþia de mãrfuri
ºi materii prime etc.;
cheltuielile fãcute în scop personal nu sunt considerate cheltuieli eligibile;
doar 10% din buget poate fi
folosit pentru achiziþia de teren,
în cazul în care este necesarã o
extindere viitoare a activitãþii.
www.indiscret.ro

Primãria Râmnicu Vâlcea inaugureazã
un nou loc de joacã în Ostroveni

P

rimãria Râmnicu Vâlcea inaugureazã,
miercuri, 9 august, ora
12, locul de joacã din spatele
Complexului W, din cartierul
Ostroveni. ”Este o investiþie
modernã, împãrþitã în douã
spaþii ºi amenajatã dupã cele
mai recente standarde. Au fost
montate tobogane, leagãne,

balansoare, existã straturi colorate de granule de cauciuc, precum ºi o zonã cu bãnci pentru
pãrinþi. Inaugurãm, astfel, cel
de-al treilea loc de joacã în Ostroveni, în decurs de câteva luni,
dupã cele de la ”Cina” ºi de la
Grãdina Zoologicã”, a declarat
viceprimarul Carmen Preda
(foto). Potrivit acesteia, la ina-

ugurare va fi prezent ºi primarul Mircia Gutãu. Recent, primarul a anunþat cã un loc de joacã similar va fi dat în folosinþã
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ACTUALITATE
ºi pe Bulevardul Dem Rãdulescu.
(M.P.)

Bacalaureatul
din toamnã,
o nouã ºansã
pentru tinerii
doljeni
Tinerii care nu au
reuºit sã promoveze
examenul de Bacalaureat în sesiunile anterioare, îºi vor încerca
norocul într-o nouã
etapã ce va începe în
mai puþin de douã
sãptãmâni. Cei interesaþi s-au înscris deja
în vederea susþinerii
examenului, oferinduli-se ºansa ºi celor
care au promovat
corigenþele sã participe la concurs.
de Octavia Hantea
ntre câteva ieºiri la piscinele din oraº ºi poate o escapadã la munte sau la
mare, tinerii care nu au promovat examenul de Bacalaureat îºi
fac timp ºi pentru studiu. Asta
dacã vor ca sesiunea din toamnã, aºa cum este cunoscutã cea
de-a doua etapã a concursului,
sã fie una cu noroc. Noutatea
din acest an este cã examenul
va începe cu probele scrise, nu
cu cele orale cum era stabilit
pânã acum.

Î

Zece zile de emoþii
În judeþul Dolj sunt câteva mii
de restanþieri, emoþiile pentru
aceºtia luând startul în data de
21 august a.c. Proba la Limba
ºi literatura românã este cea dintâi programatã, pentru ca pe 22
august sã aibã loc cea la Limba
www.indiscret.ro

ºi literatura maternã. Pe 23 august, este programatã proba
obligatorie a profilului, testarea
scrisã încheindu-se pe 24 august, cu proba la alegere a profilului ºi specializãrii. Din 25
august, vor debuta probele orale ale examenului de Bacalaureat. Astfel, pe 25 august va
avea loc evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare
oralã în limba românã, iar pe 28
august va fi evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare oralã în limba maternã proba B. În 29-30 august, este
programatã evaluarea competenþelor digitale - proba D, iar
în 30-31 august vor fi evaluate
competenþele lingvistice într-o
limbã de circulaþie internaþionalã - proba C.

6 septembrie,
zi decisivã
Afiºarea primelor rezultate va
avea loc în data de 1 septembrie
ºi tot în aceeaºi zi se pot depune
ºi contestaþiile. Între 2 ºi 5 septembrie, vor fi rezolvate tezele
candidaþilor nemulþumiþi, iar în
6 septembrie vor fi afiºate rezultatele finale. Reamintim cã la sesiunea din varã a examenului de
Bacalaureat procentul de promovare a fost de 69,77%. Unitatea
ºcolarã cu cele mai mari medii a
fost Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti”, la polul opus situânduse liceul din Cârcea, cel din Malu
Mare ºi Liceul Tehnologic Special Beethoven, toate trei cu 0%
promovare.
9 - 15 august 2017
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ACTUALITATE
de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

UDMR, îþi cer respect
pentru România!

C

Spitalul Judeþean
de Urgenþã Craiova
face sute de angajãri
de Octavia Hantea

P

otrivit cerinþelor angajatorului, posturile vacante ale unitãþii spitaliceºti
din Craiova le oferã o ºansã atât
persoanelor cu experienþã în domeniu, cât ºi debutanþilor. Cele
mai multe posturi pentru debutanþi sunt cele de registrator medical (11), infirmierã (25) ºi asistenþi medicali (34). Debutanþi se
cautã ºi pentru Relaþii cu publicul, pentru Biroul de achiziþii publice, pentru Compartimentul informaticã ºi pentru Compartimentul administrativ.

Posturi de
conducere
În ceea ce priveºte funcþiile
de conducere, spitalul are nevoie de asistenþi medicali ºefi pentru mai multe clinici, printre
care: dermatologie, medicina
muncii, oncologie, reumatolo9 - 15 august 2017

Sute de locuri de muncã la Spitalul Judeþean
Clinic de Urgenþã Craiova! Unitatea medicalã
are nevoie de peste 170 de angajaþi, posturile
scoase la concurs vizând atât domeniul medical, cât ºi pe cel administrativ. Astfel, se cautã
medici, asistenþi medicali, farmaciºti, chimiºti,
analiºti, tehnicieni, ingineri-electromecanicã,
registratori medicali debutanþi, infirmiere,
îngrijitoare, muncitori necalificaþi ºi funcþionari
pentru anumite compartimente.
gie, gastroenterologie, ortopedie, urologie, pentru sãli de operaþie ºi pentru laboratorul de
analize medicale. De asemenea,
ºi pentru Biroul de achiziþii publice este nevoie de un ºef, persoana în cauzã trebuind sã aibã
studii superioare în domeniul
economic (minimum 2 ani vechime în specialitate).

Taxe de înscriere
Dacã pentru o parte dintre
concursuri s-au depus deja do-

sare, expirând termenul de depunere, persoanele interesate
mai au timp la dispoziþie pentru anumite posturi. Astfel, pe
site-ul unitãþii medicale, la secþiunea „Cariere” se pot obþine
toate informaþiile necesare cu
privire la acest nou val de angajãri. Informaþii se mai pot
obþine ºi la sediul spitalului sau
sunând la numãrul de telefon
0251.502.306. Înscrierea la
concurs se face achitând ºi o
taxã de 100 sau 150 de lei.

a liberal, am crezut în
totdeauna cã respectarea drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale tuturor cetãþenilor, indiferent de
etnie, este prima îndatorire a
unui om care are responsabilitãþi în spaþiul public. Mai mult,
am considerat ºi consider cã
înþelegerea ºi protejarea de cãtre majoritate a drepturilor cetãþenilor români aparþinând
minoritãþilor naþionale este definitorie pentru o democraþie
modernã. În acest sens, m-am
raportat ca parlamentar român
ºi la minoritatea maghiarã.
Însã, atunci când, valorificând drepturile legitime pe
care le au, reprezentanþii minoritãþii maghiare în Parlamentul României calcã în picioare istoria, simbolurile ºi
imaginea statului român, trebuie sã reacþionãm. Fãrã patimã, dar cu fermitatea impusã
de lege. Indiferent cã suntem
la Cluj, la Craiova, la Iaºi sau
la Constanþa.
Eu nu accept ca UDMR sãºi batã joc de Centenarul naþiunii noastre. 2018 nu este anul
electoral al UDMR.
”În ajunul Centenarului, România nu va avea multe realizãri de prezentat, doar cã de
100 de ani existã. Nu avem ce
ºi nu putem sãrbãtori evenimentele de la 1918” – a declarat zilele trecute Kelemen Hunor.
Aceste declaraþii ale liderului UDMR, Kelemen Hunor,
nu mai trebuie tolerate, invocându-se, pe sub masã, necesitãþile electorale ale acestui
partid-nepartid.
Articolul 30, alin 7. din Constituþia României spune clar,
fãrã echivoc:
”Sunt interzise de lege defãimarea þãrii ºi a naþiunii, îndemnul la rãzboi de agresiune,
la ura naþionalã, de clasã sau
religioasã, incitarea la discriminare, la separatism teritorial
sau la violenþã publicã...”
Pãi, dacã aºa stau lucrurile,
sã apelãm la Lege ºi la Constituþie. Sã facem demersuri pentru aplicarea lor. Mai este valabilã în România semnificaþia juridicã a expresiei ”Nimeni

nu e mai presus de lege”?!
Dacã DA, atunci lucrurile
nu trebuie lãsate aºa! Sã se
stingã de la sine... Nu se vor
stinge. Pe mãsurã ce ne apropiem de anul 2018, contestarea de cãtre UDMR a legitimitãþii actului istoric de la 1
decembrie 1918 se va accentua.
Voi sta de vorbã cu colegii
mei ºi vom lua în calcul sesizarea Comisiei Juridice din
Camera Deputaþilor pentru
sancþionarea tuturor parlamentarilor UDMR în frunte cu
Kelemen Hunor în legãturã cu
declaraþiile antinaþionale, neconstituþionale ºi defãimãtoare la adresa statului unitar naþional român.
Cred, de asemenea, cã trebuie sã existe o întâlnire a
Coaliþiei de guvernare cu
UDMR în care liderii PSD ºi
ALDE sã facã un ultim apel
cãtre liderii UDMR de a se
abþine la a mai face aprecieri
defãimãtoare la adresa momentului 1 decembrie 1918 ºi
în general la adresa istoriei
naþiunii noastre.
Personal, consider cã repetarea unor astfel de declaraþii
ale liderilor UDMR ar trebui
sã atragã sesizarea Parchetului General pentru grave încãlcãri aduse Constituþiei dintr-o
calitate oficialã. Nimeni nu are
dreptul sã ignore istoria unui
popor, cu atât mai puþin sã o
jigneascã.
Cer totodatã, în calitate de
parlamentar de Dolj, Preºedintelui Romaniei, în calitate de
garant al Constituþiei, sã uzeze de toate prerogativele pe
care le are pentru a descuraja
astfel de manifestari cu iz separatist.
Preºedintele Klaus Iohannis are datoria, alaturi de noi
toþi, de a crea climatul necesar pentru sãrbãtorirea aºa
cum se cuvine a Centenarului Naþiunii Române. Peste tot
în România! În decenþã, cu
respect reciproc între majoritate ºi minoritãþile naþionale
ºi, în primul rând, cu cinstirea nepãtatã a memoriei eroilor care au fãcut posibilã Marea Unire.
www.indiscret.ro

Producþie record de 9
lubeniþe la Dãbuleni

ACTUALITATE

Au estimat cã vor avea o recoltã bogatã de
lubeniþe ºi nu s-au înºelat. Vorbim despre
cultivatorii din Dãbuleni, care, dupã ce au
terminat cu prima recoltã, se pregãtesc pentru
cea de-a doua. Sezonul s-a dovedit unul cu
mult peste aºteptãri, zilnic fiind livrate în
pieþele din Oltenia, ºi nu numai, peste 350 de
tone de lubeniþe. Cei care vând în Bucureºti
oferã pe kilogram 1,3 lei, în Craiova ºi în alte
oraºe din Oltenia preþul fiind de 70 de bani
sau 1 leu/kilogram. ªi pepenii galbeni sunt la
mare cãutare, un kilogram costând nu mai
puþin de 1,5 lei sau 2 lei, în funcþie de cât de
proaspãt este fructul.
de Octavia Hantea

P

roducãtorii de lubeniþe din Dãbuleni au
cam termint cu prima
recoltã de lubeniþe, pregãtind
acum etapa a doua de recoltare. Producþia a fost una record în acest sezon, oamenii
declarându-se mulþumiþi de
cum au stat lucrurile. Sute de
tone de lubeniþe ºi pepeni
galbeni, aceasta este mãsura
muncii doljenilor din Dãbuleni. „Ai mai multe hectare
de teren, automat ºi recolta
este mai bunã. Eu, pe patru
hectare am cam scos, în prima etapã de recoltare, puþin
peste douã sute de tone. A
fost un an bun, iar cine se
plânge o face degeaba ºi nu
vrea sã recunoascã”, a spus
unul dintre producãtorii de
lubeniþe din Dãbuleni.

Pieþele din
Capitalã, mai
convenabile
pentru producãtori
Ca în fiecare an, lubeniþe-

le ºi pepenii galbeni din Dãbuleni ajung în pieþele din întreaga þarã. Fie cã producãtorii sunt
chiar ei care stau la tarabe, fie
cã în procesul de vânzare apar
intermediarii. La ora actualã, în
pieþele din Craiova un kilogram
de lubeniþã se vinde cu 70 de
bani sau cu 1 leu, în vreme ce
în Capitalã kilogramul de pepene verde costã 1,3 lei. Clienþi
sunt mulþi ºi vânzãtorii scapã
repede de marfa de pe tarabã.
La mare cãutare sunt ºi pepenii
galbeni, preþul acestora fiind
între 1,5 ºi 2 lei/kilogram, în
funcþie de calitate ºi prospeþime.
Potrivit cerinþelor Ministerului
Agriculturii, eticheta nu conþine doar preþul, ci ºi date referitoare la originea ºi data recoltãrii fructului.

„Ne lãsãm cãlcaþi
în picioare”
Marea nemulþumire a producãtorilor doljeni rãmâne, ºi în
acest an, preþul foarte mic oferit de intermediarii care ajung
în Dãbuleni pentru a-ºi cumpãra marfã. S-a ajuns în aceastã
situaþie din lipsã de comunica-

re între producãtori. „Iniþial,
vindeam cu 70 de bani kilogramul. Am înþeles ºi suntem conºtienþi cã trebuia sã scadã, mai
ales cã producþia a fost extrem
de mare, dar sã îþi dea 20 de bani
pe kilogram este bãtaie de joc.
Nu suntem uniþi, nu ºtim sã colaborãm ºi sã cerem un preþ prin
care sã cerem respect pentru
munca ºi efortul nostru. Ne lãsãm cãlcaþi în picioare, aceasta
este realitatea. Este important sã
vândã unul sa doi la preþuri de
nimic, ºi automat restul se aliniazã pentru cã riscã sã rãmânã
cu lubeniþa în câmp”, a mai explicat doljeanul.

1.500 de hectare
cu lubeniþe ºi
pepeni galbeni
În acest an, în Dãbuleni s-au
fãcut pepeni verzi ºi galbeni pe
1.500 de hectare, cele mai multe dintre lubeniþe cântãrind peste zece kilograme. De precizat
cã producãtorii de pepene pot
face ºi contracte cu marile lanþuri de magazine, nefiind cunoscut dacã dintre cultivatorii din
Dãbuleni au încheiat astfel de
tranzacþii.
www.indiscret.ro
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de Mihaela Bobaru

Z

ECONOMIE

Leul
Leul va
va avea
avea oo iarnã
iarnã
mai grea,
grea, în
în ton
ton
mai
cu creºterea inflaþiei

E

voluþia raportului euro/
leu din perioada analizatã a fost una calmã, cu
volume de tranzacþionare reduse, normale pentru „luna vacanþelor”.
Cursul euro a fluctuat între
4,5577 ºi 4,5657 lei. La finalul perioadei, media a fost stabilitã la 4,5635 lei, când tranzacþiile s-au realizat între 4,561
ºi 4,565, cu închiderea la 4,563
– 4,566 lei.
Pânã la finalul lunii euro va
fluctua între 4,54 ºi 4,57 lei.
Stabilitatea este datã de intrãrile mai mari de cash la casele
de schimb, odatã cu revenirea
în concediu a românilor care
muncesc în strãinãtate.
Pe termen lung, vor apãrea
presiuni asupra cursului ºi politicii monetare ale BNR, provocate de creºterea inflaþiei.
Conform ultimei prognoze a
BNR, prezentatã de Mugur
Isãrescu, aceasta se va situa la
finalul anului la 1,9%, pentru
ca la finalul anului viitor sã
sarã la 3,2%. Estimarea pentru 2019 plaseazã creºterea
preþurilor la 3,5%.
Guvernatorul BNR a afirmat
cã „presiunile acumulate pe
plan intern încep sã transparã
la nivelul preþurilor de producþie, odatã cu disiparea influenþei dezinflaþioniste a mediului
extern. Avem costuri salariale
care se duc în sus. Avem o majorare o preþurilor de producþie”.
În opinia lui Mugur Isãrescu, miºcarea cursului euro/leu
a fost decorelatã de evoluþiile
din regiune, pe fondul tensiunilor politice ºi sociale din
acest an, ceea ce nu a lãsat loc
de apreciere pentru leu, aºa
cum a atenþionat de mai multe
ori de la începutul anului.

La creºterea inflaþiei va contribui ºi recenta propunere de
majorare cu peste 40 de bani
a accizelor la produsele petroliere, care vor declanºa un
efect de cascadã în întreaga
economie.
Pe de altã parte, conform
guvernatorului BNR, se contureazã „o majorare a excedentului de cerere în economie
ºi un grad mai mare de tensiune pe piaþa muncii. Mai toþi
indicatorii, salariul brut, rata
ºomajului, confirmã apropierea de un grad maxim de tensionare pe piaþa muncii”.
Dolarul american ºi-a accentuat pierderile, coborând
pânã la 3,8417 lei, cel mai scãzut nivel din 14 ianuarie 2015.
Comparativ cu începutul lunii
trecute, aprecierea leului era
de 16,3 bani, însã pierderile
faþã de sfârºitul lui 2016 depãºeau 46 de bani. La sfârºitul intervalului, media a crescut la 3,8643 lei.
La debutul perioadei, francul
elveþian a coborât la 3,9674 lei,
cea mai scãzutã medie din 14
ianuarie 2015, dar a încheiat
perioada la 3,9722 lei, când
moneda elveþianã se plasa la
1,15 franci/euro.
Perechea euro/dolar a crescut la începutul perioadei la
1,1910 dolari, maxim care nu
a mai fost atins de la jumãtatea lunii ianuarie 2015, iar la
finalul ei fluctua între 1,1791
ºi 1,1824 dolari.
Investitorii aºteptau publicarea datelor privind indicatorii preþurilor de producþie ºi ai
celor de consum din SUA,
care pot influenþa viitoarele
decizii ale Fed privind dobânda sa cheie.
Analiza cuprinde
perioada 2 – 8 august

Publicitate

Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
Vând casã la gri, cu 2 nivele (parter ºi etaj),
500 mp (200 mp construiþi + 300 mp teren
curte) în Craiova, cartier Rovine – zona trenul
pierdut. Preþ: 75.000 euro, negociabil.
Telefon: 0727.316.893.
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eci de olteni au rãspuns prezent la invitaþia reprezentanþilor
Direcþiei Judeþene pentru
Agriculturã de a participa,
zilele trecute, la o întrunire
în care au primit informaþii
cu privire la modul cum îºi
pot promova produsele ºi
cum le pot certifica drept tradiþionale. Printre produsele
ce se doresc a fi reprezentative pentru judeþul Olt se numãrã pâinea în þest, roºiile de
Izbiceni, usturoiul de Fãlcoiu, prunele de Sâmbureºti,
gogoºarul de Grãdinari, dar
ºi zacusca de Giuvãrãºti sau

cârnaþii de... Slatina. Drumul
spre certificarea lor ca produse
tradiþionale este lung ºi anevoios. În plus, presupune cheltuieli ºi numeroase demersuri pe
la diverse instituþii ale statului.

Pâinea în þest
de pe vremea
dacilor
Florica Filip, de la Scãriºoara, are aproape 70 de ani ºi continuã sã facã pâine în þest aºa
cum a învãþat de la mama ei în
urmã cu aproape ºase decenii.
“Fac pâine în þest de pe la vreo
ºapte ani. Atunci, mama m-a
luat lângã ea ºi mi-a arãtat cum
sã frãmânt pâinea. Nu am fãcut

eu pâine de atunci, dar m-am
strãduit. Cu timpul, am reuºit sã
fac o pâine mai bunã decât ea”,
ne-a mãrturisit femeia. Tanti
Florica este recunoscutã în zonã
pentru pâinea pregãtitã ori de
câte ori în gospodãria ei din Plãviceni poposeºte un musafir sau
nepoþii vin la þarã. Gustul deosebit al pâinii coapte în cuptorul migãlit din pãmânt galben a
fost apreciat de foarte mulþi români, în special de bucureºteni.
Ea este nelipsitã de ani buni din
târgul de produse tradiþionale de
la Agronomie sau de la Muzeul
Satului. “Merg aproape în fiecare week-end la Bucureºti. De
cele mai multe ori merg cu bãiatul, nora ºi chiar cu fata. Iau

Zacusca de Giuvãrãºti

SC APAVIL SA , activitate în sãptãmâna
31 iulie – 04 august 2017
SC APAVIL SA a desfãºurat ºi în sãptãmâna 31 iulie –
4 august 2017 o activitate intensã în municipiul Râmnicu
Vâlcea, în colaborare cu autoritãþile locale.
LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. Au fost
executate lucrãri de amenajare a
terenului, prin betonare ºi asfaltare, pe strãzile ªtirbei Vodã nr.
263, Ostroveni, Danil Ionescu,
Poenari ºi General Praporgescu.
AVARII SOLUÞIONATE.
Au fost soluþionate 5 avarii la
reþeaua de apã potabilã pe strãzile ªtirbei Vodã nr. 263, Colonie Nuci nr. 36, Feþeni, Danil
Ionescu ºi Alexandru Budiºteanu nr. 10.
POMPE CURÃÞATE. Au
fost curãþate pompele de canalizare Morilor, Arinilor, Goranu ºi Dem Rãdulescu, precum
ºi pasajele de pe str. Dacia, Bogdan Amaru ºi Râureni.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost efectuate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-au verificat ºi curãþat manual cãminele de canalizare ºi
gurile de scurgere în zonele Os-

troveni I, II, III, IV, V, VI, 1 Mai
I, II, Zãvoi, Nord (strada Republicii), Traian, Sud ºi Centru;
- s-au montat ramã ºi capac
carosabil la cãminele de canalizare pe Calea lui Traian, pe strãzile Schitului ºi Buna Vestire;
- s-a executat sãpãturã pentru
remediere reþea de canalizare pe
Calea lui Traian;
- s-au continuat lucrãrile de
înlocuit reþea apã potabilã ºi
branºamente pe Calea lui Traian la blocurile S20, S24, S26 –
Grãdiniþa Oltchim;
- s-au finalizat lucrãrile de
extindere reþea apã potabilã ºi
branºamente pe strada Alexandru Budiºteanu;
- s-au finalizat lucrãrile de înlocuire reþea apã potabilã pe
strada Eleodor Constantinescu;
- s-au continuat lucrãrile de
execuþie reþea canalizare menajerã ºi racorduri pe strada Ciocãneºtilor, prin montarea în
pãmânt a þevilor de canalizare
DN 250 mm;
- s-au continuat lucrãrile de
construire a reþelei de canalizare menajerã între bulevardul
Dem Rãdulescu ºi Ostroveni –

Baza de Agrement;
CÃMINE CURÃÞATE. Au
fost curãþate gurile de scurgere
ºi cãminele de canalizare în mai
multe zone din municipiul Rm.
Vâlcea:
- Ostroveni (blocurile C, A1,
A2, A16, C18, B12, C29, sc. B,
A7, S2, sc. B, A64, A62, sc. B,
C29, sc. B, A27/II, A27/3, A28/
3 ºi pe strãzile Ostroveni la
ºtrandul Ostroveni ºi ªtrandului nr. 34);
- Centru (strãzile Gib Mihãescu la blocul A7, Splaiul Mircea Vodã la blocul P1 ºi General Magheru la blocul S3);
- Nord (strãzile Decebal la
blocurile G159 ºi H1, Calea lui
Traian la Spitalul de Urgenþã nr.
1 ºi Nicolae Titulescu);
- precum ºi pe Calea lui Traian nr. 236B, str. Antim Ivireanu nr. 26, Mãrului, Buna Vestire ºi Maior Georgescu nr. 18.
67 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
cursul sãptãmânii trecute, au
fost verificate ºi înlocuite un
numãr de 67 de apometre, fiind
întocmite ºi un numãr de 25 de
documentaþii tehnice.
www.indiscret.ro
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Florica Filip de la Scãriºoara

Oltenii vor sã-ºi certifice
produsele ca tradiþionale
câþiva saci cu fãinã ºi vreo patru þeste. Scoatem pâine în
þest pe bandã rulantã ºi tot nu
facem faþã solicitãrilor. Toþi
cei care mãnâncã din pâinea
fãcutã de noi spun cã e cea
mai bunã”, ne-a mãrturisit
Florica Filip. Femeia susþine
cã pâinea cu care i-a impresionat pe toþi care au gustato nu se face dupã o reþetã
complicatã ºi nici cu ajutorul
unor substanþe, ci dupã aceeaºi metodã folositã de daci.
“Frãmânt pâine dupã reþeta
mamei. Este una simplã care
conþine doar fãinã din grâu,
drojdie sau maia fãcutã de
mine, sare ºi apã. Este aproape ca acum 2.000 de ani, de
pe vremea dacilor. Cã pe la
noi prin zonã, se fãcea pâine
în þest încã de atunci. Existã
dovezi clare, descoperite de
arheologi. Pe vremea aia nu
se folosea drojdia ºi nici maiaua. Pâinea se fãcea nedospitã, azimã, cum îi spunea
atunci. Aºa s-a fãcut pânã mai
aproape de vremurile noastre,
când, din greºealã, cineva a
vãrsat bere în aluatul de pâine ºi a observat cã aluatul s-a
umflat, iar pâinea rezultatã a
fost una afânatã”, ni s-a destãinuit femeia. În anii trecuþi,
când legislaþia privind înrewww.indiscret.ro

gistrarea produselor tradiþionale nu era atât de stufoasã, Floarea Filip ºi-a înregistat produsul ca fiind unul autentic pentru aceastã zonã. Acum, pâinea
în þest nu mai are acelaºi statut.
Legislaþia s-a modificat, iar femeia nu a mai reuºit sã parcurgã toate etapele prevãzute de
modificãrile aduse actului normativ. Sperã sã o facã în cel mai
scurt timp, astfel încât pâinea în
þest sã rãmânã la fel de cãutatã
ºi lãudatã ca pânã acum.

Zacusca fiartã
în tuci, preparatã
din legume
coapte pe grãtar
În bucãtãria bãtrânelor din Olt
nu se produce, în stil tradiþional, doar gustoasa pâine în þest,
ci ºi o serie de preparate culinare. Unele dintre ele sunt mai
cunoscute, altele mai puþin.
Despre zacusca de Giuvãrãºti
pot spune mulþi cã au auzit ºi
din ce în ce mai mulþi cã au
gustat-o. Gustul? Unul special,
incomparabil cu cel al produsului achiziþionat din supermarket.
Despre zacusca produsã la Giuvãrãºti s-a dus vestea cã este
extrem de delicioasã, deºi nu
conþine aditivi, ci doar legume,

ulei ºi plante aromatice. Ea se
face dupã o reþetã tradiþionalã
care a fost transmisã din generaþie în generaþie. Totul constã
în cantitãþile de legume folosite
ºi cum sunt ele preparate înainte de a fi amestecate”, a declarat Mãdãlina Hristu, femeia care
preparã de ani de zile sute de
borcane de zacuscã. Potrivit
acesteia, gustul special vine de
la legumele coapte pe grãtar, dar
ºi de la fiertul preparatului la foc
molcom, în tuci, pe pirostrii.
“Merge ºi în cuptor, cu legumele coapte aici, dar nu are acelaºi gust. În plus, pentru ca ea
sã reziste în cãmarã fãrã a folosi aditivi, este necesar ca sterilizarea sã fie fãcutã lent. Adicã sã se punã compoziþia în borcan aºa fierbinte ºi, dupã ce se
fixeazã capacul, se pune borcanul cu gura în jos ºi se acoperã
bine. Se lasã aºa o zi întreagã,
sã se rãceascã ele”, a dezvãluit
femeia o micã parte din reþeta
unui preparat care a început sã
câºtige din ce în ce mai mulþi
adepþi. Încurajatã de numãrul
tot mai mare de români care-i
apreciazã zacusca, doamna
Hristu îºi doreºte sã o înregistreze ca produs tradiþional. A
început demersurile, dar pânã
acum nu se poate lãuda cã a reuºit sã învingã birocraþia. Ea sus-

þine cã mai are de obþinut un
aviz din partea DSVSA ºi... gata
produsul tradiþional!

Legume olteneºti
cum altele nu prea
mai sunt prin þarã
Oltenii vor sã înregistreze ca
produse tradiþionale ºi roºia de
Izbiceni, prunele de Sâmbureºti,
usturoiul de Fãlcoiu ºi gogoºarul de Grãdinari. Toate aceste
legume s-au impus pe pieþele în
care se comercializeazã, dar renumele lor nu este la nivelul
optim. Acolo unde acesta a atins
un nivel acceptabil, efectele nu
au încetat sã aparã. Astfel se
explicã marea cãutare a roºiilor
de Izbiceni care se vând la început cu preþuri ºi de trei ori mai
mari decât cele ale tomatelor
aduse din import. În cazul acestui produs, demersurile vor fi
destul de dificile pentru cã aceste tomate nu sunt unele de provenienþã autohtonã. Lucrurile
stau ceva mai bine cu celelalte
legume, autentice olteneºti. Usturoiul de Fãlcoiu nu se mai
cultivã pe mii de hectare aºa
cum se întâmpla înainte de revoluþie. Nu este la fel de mare
ca cel importat din China, dar
specialiºtii susþin cã este net
calitativ. “Gustul este unul mult

mai fin decât la cel chinezesc, poate fi pãstrat timp îndelungat, iar consumul constant de usturoi oltenesc poate preveni o serie de afecþiuni. Acest lucru este confirmat de anumite studii, nu
sunt doar pãreri”, ne-a mãrturisit Alexandru Petriºor,
primarul comunei Fãlcoiu.
Gogoºarul de Grãdinari a
devenit cunoscut în ultimii
ani, odatã cu creºterea numãrului de fermieri care se
ocupã cu producerea lui. Ei
sunt cei care susþin cã acesta are un gust deosebit care
se rãsfrânge asupra produselor la care se utilizeazã. În
plus, el poate fi murat doar
cu ajutorul sãrii, fãrã a se
folosi chimicalele utilizate în
cazul altor legume ce sunt
pãstrate în stare muratã pe
timpul iernii. Prunele de
Sâmbureºti ºi-au câºtigat
piaþa prin calitate. Ele s-au
impus nu în ultimii ani, ci în
ultima sutã de ani, pentru cã
se produc de pe la 1800,
zona fiind recunoscutã de
foarte mult timp ca una pomicolã, cu livezi de prun.
Pânã pe la mijlocul secolului XX, prunele erau folosite în mare parte pentru fabricarea þuicii. De atunci, localnicii din comunã, dar ºi din
alte localitãþi din nordul judeþului, au început sã le usuce ºi sã le comercializeze
aºa. Astfel obþineau un profit mai mare. Piaþa prunelor
uscate este într-o continuã
creºtere, dar nu suficientã
pentru potenþialul acestor
fructe.
Autoritãþile locale ºi judeþene s-au reunit pentru a le
da o mânã de ajutor pomicultorilor. “Noi le oferim informaþiile cu privire la demersurile necesare pentru a
le înregistra, facem tot ce
putem pentru a-i ajuta, dar
totul depinde de producãtori.
Ei trebuie sã dispunã de timp
ºi chiar ºi de bani pentru cã
totul costã. Sperãm ca în
scurt timp sã avem ºi primele produse tradiþionale olteneºti. Certificarea unui astfel de produs conduce la promovarea lui, a zonei în care
se produce, ceea ce, la un
moment dat, va avea efecte
benefice din punct de vedere economic”, a declarat vicepreºedintele CJ Olt, Virgil
Delureanu.
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Acþiuni culturale
desfãºurate de Liga
Femeilor Creºtin-Ortodoxe
din Vâlcea

C

u binecuvântarea Înaltpreasfinitului Pãrinte
Varsanufie, duminicã, 6
august 2017, pentru al patrulea
an consecutiv, în Postul Adormirii Maicii Domnului, membrele Ligii au participat la un pelerinaj la Mãnãstirile Dintr-un
Lemn ºi Surpatele, pe urmele
Doamnei Marica Brâncoveanu,
cea care reprezintã chipul mamei iubitoare ºi soþiei jertfelnice, unic în istoria neamului românesc prin drama trãitã.
Doamna Þãrii Româneºti
strãbãtea adeseori acest drum
singurã, în rugãciune, copleºitã

de suferinþa pricinuitã de martiriul Sfântului Constantin
Brâncoveanu, a celor patru feciori Constantin, ªtefan, Radu
ºi Matei împreunã cu sfetnicul
Ianache, dar cu credinþã în
Dumnezeu ºi în viaþa cea veºnicã, prãznuiþi în data de 16 august. Membrele Ligii au participat la Sfânta Liturghie, s-au
închinat ºi s-au rugat la Sfintele icoane fãcãtoare de minuni
ale Maicii Domnului de la cele
douã mãnãstiri.

Centrul comercial OLTENIA SUCPI
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.

Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

Publicitate

Publicitate

Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.
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Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.
Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

Club de lecturã 13
la Biblioteca „Aman”
CULTURÃ

Vineri, 4 august,
Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” a desfãºurat
cea de-a doua întâlnire educativã în cadrul
proiectului Clubul de
lecturã. La acþiune au
participat elevi de la
Centrul pentru copii
„Aripi de Luminã“
Craiova.

P

Publicitate

roiectul a fost iniþiat
luni, 31 iulie, ºi reprezintã continuarea activitãþilor de lecturã desfãºurate de
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”, în mod
regulat, pe parcursul anului ºcolar. Tema de lecturã ºi dezbatere a gravitat în jurul basmelor
orientale. Dimensiunea lor moralã, valoarea practicã a exemplelor ºi concluziile desprinse
din pasajele redate, de asemenea, înºiruirea, pe alocuri fantasticã, a întâmplãrilor ºi coloritul personajelor supranatura-

le, au fost doar câteva dintre
secretele care explicã interesul
ºi entuziasmul elevilor. Fragmentele selectate de Maria Cristina Gelep din colecþia de basme arabe ”Noaptea neînfricaþilor” au fost îndelung comentate ºi s-a încercat, potrivit voluntarului bibliotecii, realizarea
unei comparaþii între basmele
româneºti ºi basmele provenite
din universul arab. „Deschiderea spre cultura ºi elementele de
civilizaþie specifice celuilalt diminueazã, în beneficiul ambelor pãrþi, diferenþa dintre identitate ºi alteritate. Considerãm
iniþiativa prezentãrii ºi comentãrii unor basme ºi poveºti mitologice provenite din universuri diferite ºi totuºi, în punctele importante, apropiate de specia universalã a basmului, o iniþiativã lãudabilã. Prin intermediul acestui proiect, le oferim
copiilor posibilitatea accesãrii
unei lumi noi, palpitantã ºi misterioasã în egalã mãsurã. Perspectiva cunoaºterii unor universuri diferite, definite prin
aspiraþii, personaje ºi obiective
diferite, contribuie la dezvoltarea toleranþei ºi, foarte important, înþelegerii manifestate faþã
de diferenþã”, a declarat Lucian
Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia Aman”.
Clubul de lecturã se va desfãºura în zilele de luni ºi vineri,
începând cu ora 10.00, la American Corner/Mediatecã, pânã la
finalul lunii august. Proiectul se
adreseazã elevilor din ciclurile
primar ºi gimnazial ºi este desfãºurat de voluntarii Delia Marinela Radu ºi Maria Cristina
Gelep. În cadrul fiecãrei întâlniri va fi organizatã o expoziþie
de cãrþi pentru copii.

www.indiscret.ro
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Stâna ªtefanu
de pe Transalpina
REPORTAJ

Stâna ªtefanu, oaza
de relaxare situatã pe
Transalpina, se bucurã ºi în acest sezon
estival de vizita a mii
de turiºti veniþi din
toate colþurile þãrii.
Printre cei care au
trecut pragul stânei
sunt ºi musafiri de
anul trecut, bucatele
alese ºi ospitalitatea
gazdelor conving mii
de persoane sã revinã
în acest loc. De asemenea, tocanul bãciþei
Mãrioara este apreciat
ºi de turiºtii care au
ajuns în zonã pentru
întâia oarã, cu promisiunea cã ºi în vara
anului viitor se vor
reîntâlni.
de Octavia Hantea

T

ocanul pregãtit dupã o
reþetã a bãciþei Mãrioara, preparatele cu brânzã de oaie, mãmãliga aburindã,
cojoacele ciobãneºti din lânã,
câinii mioritici, mãgãruºii ºi
muzeul amenajat potrivit tradiþiilor din zonã, toate acestea dau
farmec Stânei ªtefanu situatã pe
Transalpina. Turiºtii, fie cã vorbim despre persoane care ajung
pentru prima datã în zonã, fie
despre cele care au revenit pentru câteva momente de relaxare, rãmân uimiþi de frumuseþea
locului ºi apreciazã ospitalitatea gazdelor din Gorj.

Tocan pregãtit
dupã reþeta
bãciþei Mãrioara
Aceastã oazã de relaxare se
gãseºte la 18 km de Rânca ºi
la 10 km de Obârºia Lotrului,
Mãrioara Babu ºi soþul ei
având grijã ca preparatele pe
care le oferã turiºtilor sã mulþumeascã fiecare client în parte. Mâncarea este servitã în
vase de lut, cu linguri de lemn,
tocmai pentru a readuce în
atenþia musafirilor traiul de
odinioarã. Pentru o porþie generoasã de tocan, dupã cum o
numeºte bãciþa Mãrioara, turiºtii plãtesc nu mai puþin de
15 lei, în acest preþ fiind incluse murãturile, smântâna ºi
brânza de oaie. „Am mai servit un tocan în zona Sibiului,
dar acesta este net superior.
Cred cã doamna are un secret,
9 - 15 august 2017

e
a a rre
...va rra
Semne bune

altfel nu îmi explic. Gustul
este extraordinar, servirea ireproºabilã. Totul este natural,
servit cu o calmitate ieºitã din
comun ºi tocmai simplitatea
de aici dã farmec locului.
Brânza ºi smântâna sunt ºi ele
nemaipomenite, vasele în care
sunt aduse la masã sunt perfect curate. Nu ai ce sã reproºezi”, a scris unul dintre turiºti
pe pagina de socializare a Stânei ªtefanu.

Cojocul ciobãnesc,
aºternut pe timp
de noapte
Cum îi ºade bine unui bun
gospodar, familia Babu a avut
grijã ca în acest sezon stâna sã
arate mult mai bine comparativ cu vara anului 2016. Astfel,
în prezent, turiºtii pot admira
costume populare vechi de mai
bine de o sutã de ani, obiecte
tradiþional ciobãneºti, toate frumos aranjate în cadrul unui
muzeu amenajat cu mare drag
de membrii familiei Babu. Pentru a-ºi mulþumi musafirii, ºi
cojoacele ciobãneºti pe care turiºtii le vor putea îmbrãca pentru a se fotografia sunt acum
mai multe la numãr. Mulþi dintre cei care ajung în aceastã
locaþie vor sã rãmânã peste
noapte, sã doarmã sub cerul liber ºi atunci cojoacele devin
cel mai bun aºternut. „Am ales
sã dorm o noapte în acest loc
minunat. Cojocul acela a fost
minunat. Am dormit sub cerul
liber ºi chiar dacã am stat în
inima munþilor, nu am simþit
frigul”, a spus un alt turist.

Turiºti din þarã
ºi de peste hotare
Cei mai mici dintre vizitatorii stânei, dar nu numai, îºi petrec timpul cu mãgãruºii ºi câinii mioritici. Sunt familii care
ajung în zonã de la sute de kilometri distanþã, dar sunt ºi
foarte mulþi turiºti strãini. De
la familia Babu toatã lumea
pleacã mulþumitã. La rândul
lor, Mãrioara ºi soþul ei sunt
mândri de faptul cã oamenii
revin la stâna lor. Acesta este
cel mai bun semn cã lucrurile
se miºcã într-o direcþie bunã.
Un semn care le-a dat curaj sã
investeascã, dovedind astfel cã
poþi rãzbi ºi fãrã ajutor din partea autoritãþilor. Cât priveºte
acest sprijin, dacã familia Babu
s-ar fi bazat strict pe promisiunile venite din stânga ºi din
dreapta, cel mai probabil nu ar
fi deschis porþile stânei nici
pânã la ora actualã.
www.indiscret.ro

Înºelãciunile prin
metoda „Accidentul”
ºi tentative de astfel
de fapte par a nu fi
uºor de stârpit, cel
puþin la nivelul
judeþului Dolj. Deºi
s-au fãcut ºi se tot
fac campanii cu
privire la aceste
infracþiuni, tupeul
persoanelor care
încearcã astfel de
metode întrece orice
limitã. Fie cã sunã în
miez de noapte, fie
la prânz sau, mai
grav, merg direct la
poarta omului, cei în
cauzã au un singur
scop: sã facã rost de
sume mari de bani,
indiferent de riscul
pe care ºi-l asumã.
de Octavia Hantea

C

ampaniile de informare cu privire la înºelãciunile prin metoda „Accidentul” nu par a-i
speria pe cei care aplicã astfel de „variante de lucru”.
Partea bunã este cã populaþia
este cât de cât informatã ºi,
cel puþin în ultima vreme, posibilii infractori nu mai au
sorþi de izbândã. Ei îºi încearcã însã norocul fie prin apeluri telefonice, fie prin deplasãri la domiciliu.

„Mamã, am avut
un accident”
Scenariile celor care vor sã
punã mâna pe sume mari de
bani sunt foarte bine puse la
punct. Rolurile lor sunt clar
stabilite ºi nimic nu le scapã
pentru a-ºi atinge obiectivul.
Unii preferã sã joace rolul
victimei, alþii pe cel al avocatului care reprezintã interesul unei persoane implicate
într-un accident. O craioveancã tocmai a trecut printr-un
asemenea episod, în noaptea
de duminicã spre luni. Telefonul fix i-a sunat imediat
www.indiscret.ro

dupã miezul nopþii, la capãtul
celãlalt al firului fiind un bãrbat care, plângând, îºi anunþa
mama cã tocmai a fãcut un accident. ªtiind despre ce este
vorba, craioveanca a închis telefonul, oferind imediat un sfat
tuturor prietenilor, pe pagina sa
de socializare, cu privire la acest
aspect.

„Uimitor este
cã ºtia totul despre
familia mea”
Alt caz, alt rol! De aceastã
datã, la poarta unei familii din
comuna Braloºtiþa s-a postat un
domn bine îmbrãcat, avocat de
meserie, dupã cum s-a prezentat. „Avocatul” în cauzã îl apãra într-un proces tocmai pe nepotul femeii, aceasta din urmã
aflând cã tânãrul provocase un
accident. „Vorbea foarte frumos
domnul respectiv. Uimitor este
cã ºtia totul despre familia mea.
Chiar am un nepot care lucreazã ca ºofer. Se lega perfect povestea. Mi-a spus cã a lovit un
copil pe o trecere de pietoni ºi
are nevoie, pentru proces, de
2.500 de euro, în primã fazã. El
nu putuse sã ia le gãtura cu noi,
chipurile cã era în arest preventiv. Eram cu soþul la poartã ºi
imediat ne-am dat seama despre
ce este vorba, mai ales cã vãzusem la televizor o informare pe
tema asta. Dacã nu te prinzi ºi
dacã mai faci ºi un atac de panicã ceva, te ia prin învãluire ºi
dai banii. Eu am început sã þip

la el ºi am luat telefonul sã
anunþ poliþia. În acel moment
el a urcat în maºinã ºi dus a
fost. Nu am apucat sã scriem
numãrul de înmatriculare,
mai ales cã era de Bulgaria”,
a povestit doljeanca.

Recomandãri
Primul sfat al poliþiºtilor
doljeni, pentru a evita o astfel
de înºelãciune, este ca persoana care trece prin astfel de situaþii sã verifice dacã ruda respectivã este rãnitã sau a avut
un accident, dându-i un telefon. De asemenea, oamenii
legii recomandã sã se verifice
întotdeauna cine apeleazã telefonic înainte de a se face
orice tranzacþie. Este important sã nu se depunã sume de
bani în conturile unor persoane strãine ºi sã nu se ofere
sume de bani necunoscuþilor
care se prezintã la uºã, chiar
dacã pretind cã sunt trimiºi de
un membru al familiei. Nu în
ultimul rând, anchetatorii susþin cã autorii înºelãciunilor
prin metoda „Accidentul“ folosesc detalii pe care însãºi
victima le furnizeazã. Aºadar,
„poliþia recomandã sã fiþi
atenþi la persoanele cu care
intraþi în contact, pe stradã, în
jurul blocului, aparent întâmplãtor. Este posibil ca acestea
sã vã urmãreascã, sã încerce
sã vã împrieteniþi ºi sã afle
detalii despre familie sau vecini”, este mesajul poliþiºtilor
doljeni.
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de Virgil Dumitrescu
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Iluzia unui
balon de sãpun

hermeza a ajuns la capãt. S-au stins luminile. S-au tras obloanele.
Dar trebuie sã recunosc sincer
cã zilele premergãtoare au fost
dintre cele mai minunate. Descãrcarea de adrenalinã, calculele sofisticate despre adversari,
rãfuiala cu norocul celorlalþi,
acceptarea fatalitãþii ca nechezat de imagine, toate acestea au
ridicat pulsul. Fotbalul, încã o
datã, a arãtat tuturor cã românii
sunt dacã nu cei mai încrezãtori
din lume, oricum pe-acolo. Întro þarã mãcinatã de contradicþii
ºi politici în tuºã, cu stadioane
ca-n Vest ºi infrastructurã ca-n
Est, cu Select Super care mai
mult sunt baloane de sãpun, e
mare lucru sã crezi cã torpila
expediatã pe deasupra traversalei va exploda în vinclu. Simplul fapt cã explodeazã trebuie
ridicat la rang de artã colectivã.
Înainte de a se porni furtuna ca
atare, deoarece etapele trecutului campionat n-au fost decât
palide exerciþii cu apãrãri mãlãioase ºi tânjeli campestre,
cvintetul de percuþie cu ºtampila
”bun pentru Europa” era deja
cãlare pe mãturã. Campionatul,
muc ºi sfârc. Aci se îmbinã liberul arbitru cu dictatura arlechinului. Acest mundialito al lui
Gino este singurul de pe faþa
planetei care meritã la cãderea
cortinei nu o coroanã de lauri,
nu un titlu, nu o cupã, ci douã,
trei, patru. Avem în vedere valoarea intrinse(a)cã a jucãtorilor inconfundabil bipezi, dacã
se poate dezlegaþi de contract,

a bugetelor umflate de cluburi
cum depãºesc insolvenþa. Aºa,
deci: ”Domnilor de la UEFA,
rugãm respectuos a binevoi sã
introduceþi în procedura de tragere la sorþi pentru tururile preliminare ale Champions League
cinci bile cu numele România
a, b, c, d ºi e, tot atâtea cât fiecare dintre marile forþe fotbalistice de pe continent. Chiar ºi
astfel, ne-am decis sã trecem la
reducþie ºi am procedat cu strângere cordialã de inimã pentru
cã, de la locul ºase în sus, toate
reprezentantele noastre sunt a
mai prima. În ce priveºte Europa League, nu credem cã vom
întâmpina ezitãri. Avansãm un
mizilic de ºapte competitoare cu
ºanse egale între ele sau cvasi.
Mai rãmân douã din paiºpe pentru barajul de ochii lumii, fiindcã nimeni nu e perfect”. De aceea spuneam cã zilele dinaintea
turnirului cavaleresc, în care iluzia opticã devine bazã de selecþie ºi de realism magic, au fost,
parol, memorabile. Încrezãtori
ca întotdeauna ºi tradiþionaliºti
mai abitir ca nicicând, ne vom
cãlca reciproc pe bãtãturã, ne
vom degusta cu dumnezeii mãsii ºi vom escalada rãzboaiele
psihologice. Luaþi cu Europa,
am uitat pentru scurtã vreme
iarba verde a leacurilor de acasã. Contactele extraterestre cu
Italia, Spania, Germania sau
Anglia reintrã în obicei de cum
trece vipia. La anul pe vremea
asta, vom închina în acelaºi cadru festiv. Acelaºi balon de sãpun, aceeaºi chermezã.
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„Accidentul”,
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Primãria municipiului Râmnicu Vâlcea i-a dat în
judecatã pe foºtii primari Emilian Frâncu ºi Ion
Gigi Matei (n.r. primar interimar), pentru recuperarea contravalorii a 1.036 de pachete, pe care cei
doi le-au oferit unor fundaþii, asociaþii, persoane
fizice etc., cu ocazia Crãciunului respectiv a
de Marielena Popa
Paºtelui anului 2013. Procesele, aflate pe rolul
Tribunalului Vâlcea, au fost declanºate ca
urmare a unui control al Curþii de Conturi din
anul 2014, care a considerat cã plãþile au fost
fãcute cu încãlcarea prevederilor legale.

Frâncu ºi Matei, în instanþã,
pentru cadourile de Crãciun
ºi Paºte
Din cele 1.036
de pachete, 986
s-au contabilizat
la Emilian Frâncu

Indiscreþii
de Vâlcea

teligenþa, ci frumuseþea”.
Simpatic, nu?

Cu chiu, cu vai, firma
Mitliv va încheia în câteva
luni lucrãrile de modernizare a zonei centrale a municipiului Râmnicu Vâlcea.
Dacã primãria nu va angaja
un peisagist ºi un horticultor care sã se ocupe de decorarea acestui spaþiu sterp,
totul va fi un dezastru betonat. Chiar dacã au bunãvoinþã, angajaþii Pieþe Prest
nu se pricep la amenajãri
florale, iar asta se vede din
ce în ce mai mult în oraº, din
pãcate. Spre exemplu, împopoþonat cu flori roºii în
jardiniere cãrãmizii, Podul
Vinerii Mari aratã, vorba
unui clasic în viaþã ”ca dracu”.

Romeo Rãdulescu, fost
primar al Râmnicului ºi fost
deputat al României, spune
cã îºi vede viitorul departe
de spaþiul politic pentru care
ºi-a pierdut interesul. Hm,
având în vedere evidenþele,
ºi spaþiul politic ºi-a pierdut
interesul pentru Romeo.

Simpatic (uneori) preºedintele Consiliului Judeþean
Vâlcea, Constantin Rãdulescu. Întrebat cum se face
cã, deºi a anunþat pe facebook o ºedinþã importantã,
nu a precizat ºi ora întâlnirii, acesta a replicat: ”Principala mea calitate nu e in-
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Nici, nici!

Speculaþii?
Vãzându-l mereu pe deputatul Eugen Neaþã de-a
dreapta lui Mircia Gutãu,
unii au început sã speculeze cã actualul primar l-ar
pregãti pe Neaþã pentru Primãria Râmnicu Vâlcea.
Chiar anumite surse din primãrie confirmã aceastã perspectivã ºi spun cã Neaþã, un
om ambiþios ºi muncitor, se
pliazã pe profilul ”Gutãu”.
Acum, întrebare: dacã Eugen Neaþã va fi primar, Mircia Gutãu ce va fi? Hm!!!
Însã, dacã PSD le va interzice pensionarilor de stat sã
lucreze, ulterior, tot la stat,
ceea ce este cazul lui Eugen
Neaþã, s-a încheiat cu orice
speculaþie pe aceastã temã.

+40350525060
pensiunea.siva@yahoo.com
Horezu, Str. 1 Descembrie, Nr. 6A

Pensiunea Siva, situatã în centrul oraºului Horezu,
vis-a-vis de Primãrie, este una din cele mai moderne
unitãþi turistice din zonã, punând la dispoziþia turiºtilor o gamã diversificatã de produse tradiþionale prin
restaurantul propriu ºi facilitãþi de cazare, la cele mai
înalte standarde de calitate.

Pensiunea Siva

Publicitate

Simpatic!

56.848,75 lei este prejudiciul
pe care municipalitatea doreºte sã îl recupereze de la Frâncu
ºi Matei, pentru cele 1.036 de
pachete. Daniel Ionescu, purtãtorul de cuvânt al Primãriei
Râmnicu Vâlcea, a declarat
pentru Indiscret în Oltenia cã
suma cea mai mare din bugetul local a fost folositã pentru
pachetele oferite cu prilejul
Crãciunului 2013, când primar
era Emilian Frâncu: ”Acþiunile în instanþã au fost declanºate în urma deciziei Curþii de
Conturi nr.22 /2014. Prejudiciul stabilit pentru Emilian
Frâncu este de 53.121,15 lei,
care conþine ºi accesorii calculate pânã la finalul lunii octombrie 2016. Suma reprezintã 981
de pachete ce au fost date unor
asociaþii, fundaþii etc., cu ocazia Crãciunului 2013. În cazul
lui Ion Gigi Matei, prejudiciul
este de 3.757,60 lei, inclusiv
accesorii calculate, de asemenea, pânã la 31.10.2016, ºi reprezintã 55 de pachete oferite
unor asociaþii, fundaþii, persoane fizice, Parohiei Sfântul

Pensiunea Siva are o capacitate
de cazare formatã din:
• 5 camere cu pat matrimonial
• 5 camere duble cu paturi separate
• 2 apartamente
Facilitãþi de cazare:
• recepþie
• bar
• restaurant - Salã 1- 80 de locuri
- Salã 2 - 40 de locuri
• pizzerie (pizza la cuptor pe vatrã)
• parcare
• salã de mese
Facilitãþi camerã: baie în camerã;
feon; camerã cu TV; camere cu
balcon; încãlzire centralã; internet
wireless în camerã.
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Betonul
Râmnicului þipã
dupã un peisagist

Gheorghe º.a., cu prilejul sãrbãtorii de Paºte 2013”. Pachetele conþineau ulei, fãinã, suc,

cozonac ºi alte dulciuri.
Potrivit unor surse, Emilian
Frâncu s-ar apãra cu argumentul cã semnãtura care a avizat
plãþile nu îi aparþine, chiar dacã
este aidoma semnãturii sale.

